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a better alternative  lepší možnost  
a dose (coll)  kapavka 
a fast-growing petition campaign in favour of st  rychle se šířící podpisová kampaň za něco 
a lively debate  živá diskuse 
alcohol  alkohol 
alter perception   měnit, ovlivňovat vnímání 
an emotionally charged issue   emocionálně nabitý problém 
claim  tvrdit, prohlašovat 
clap (the)  kapavka 
coke (slang)  koks (kokain) 
condom  kondom, prezervativ 
continuously   neustále, nepřetržitě 
contract a disease  přivodit si, chytit nemoc 
crack (slang)  crack (čistá krystalická forma kokainu) 
cut back  omezit, snížit; snížení 
decriminalisation and controlled distribution of 
drugs  

 dekriminalizace a řízená distribuce drog 

dose   dávka léku 
draw up a proposal for st  vypracovat návrh na něco 
drug abuse  užívání drog, narkomanie 
drug addiction  drogová závislost 
drug addicts  narkomani, feťáci  
drug policies  postoj společnosti k řešení drogové otázky 
drug problem   problematika drog 
drugs should become legal  drogy by měly být legalizovány 
effective  účinný 
epidemic  epidemie 
establishing a Dutch-style system  vybudování systému podle holandského vzoru 
eventually   nakonec 
faded jeans   vybledlé rifle 
focused on st  zaměřený na něco 
fungal infection  nákaza, infekce způsobená plísněmi 
gay  homosexuál 
go cold turkey (coll)  mít absťák 
gonorrhoea (slang )  kapavka 
grass   tráva, marjánka 
hallucinogen 


halucinogen (droga vyvolávající halucinace) 

hard drugs  tvrdé drogy 
hash (coll)  hašiš, marihuana  
have a disease  mít nějakou nemoc, být nemocný 
help line  linka pomoci 
hepatitis B  hepatitida, zánět jater (může být smrtelná, je 

sexuálně přenosná) 
heroin  heroin 
herpes  herpes, opar 
heterosexual  heterosexuál 
HIV (Human Immune-Deficiency Virus)  virus HIV 
homosexual  homosexuál 
hooked on st  závislý na něčem 
interrupt   přerušit 
jail sentence  trest odnětí svobody 
junkie (coll)  feťák, závislák 
liberty cap  lysohlávka 



 

153_Health_STDs_Drug_Abuse 

 

magic mushroom  lysohlávka 
marijuana  marihuana 
mescaline (from cactus)  meskalin (vysoce halucinogenní droga vyráběná  

z kaktusu Lophophora Williamsii) 
methadone programme  methadonový program  (léčba drogové závislosti 

pomocí methadonu) 
methyl amphetamine   pervitin (chemická látka obsažená v pervitinu a 

speedu) 
morphine  morfin, morfium 
needle (syringe)  jehla (injekční stříkačka) 
new campaign to fight st  nová kampaň proti něčemu 
one-night stand  známost na jednu noc 
opium  opium 
pandemic  pandemie (rozšíření nemoci na obrovském 

území) 
participant in the debate   účastník debaty 
passive immunity  pasivní imunita 
perception  vnímání, vjem 
Pervitin  pervitin 
pimp  pasák, kuplíř 
pot (coll)  hašiš, marihuana 
powerful drugs  silné drogy 
present this proposal to sb  předložit tento návrh někomu 
prevent people from contracting STDs  zabránit lidem, aby se nakazili pohlavně 

přenášenými chorobami 
promiscuity  promiskuita 
prostitute  prostitutka, nevěstka 
psilocybin (from mushrooms)  druh halucinogenní drogy (vyrobené z hub) 
recreational drugs  rekreační drogy, měkké drogy 
ridicule  vysmívat se, zesměšňovat, dělat si legraci 
sex education  sexuální výchova 
shoot up  píchnout si, šlehnout si (drogu) 
solvent  rozpouštědlo 
speed  pervitin, povzbuzující droga 
STDs (sexually transmitted diseases)  pohlavní choroby přenášející se pohlavním 

stykem 
steps are being taken to combat st  jsou přijímána opatření k boji proti něčemu 
stressing the danger to the public   zdůrazňující nebezpečí pro veřejnost 
strike a somewhat comical note    navodit poněkud komickou náladu 
syphilis  příjice, lues, syfilis 
syringe  injekční stříkačka 
televised debate   televizní debata 
tie-dye T-shirt   batikované tričko 
tobacco  tabák 
turn into a shouting match   přejít v hádku 
venereal disease (VD)  pohlavní, venerická choroba 
voice the strong opinions on the topic   vyjádřit vyhraněné názory na téma 
whore  děvka, kurva 
withdrawal symptoms  abstinenční příznaky, potíže při odvykání  

(drogám, lékům) 
 


